Alltid aktuella adresser och telefonnummer
till anslutna Djurhem
finner Du på på vår hemsida

www.djurhem.se
Välkommen Rolf

Tack Marita

Djurhemsföreningens styrelse vill tacka
Dig Marita för Din tid som ledamot i
Djurhemsföreningens styrelse. Det har
känts tryggt att Du funnits i styrelsen.
Du har suttit inne med erfarenhet och
praktisk erfarenhet av arbete på ett djurDå Djurens Vänners stiftelse under hem. Du har sammanställt en pärm där
Du ger råd och anvisningar när det gälmånga år stöttat Djurhemsföreningen
och dess verksamhet kommer vårt sam- ler att starta ett djurhem.
arbete att ytterligare förstärkas med Rolf Du lämnar Djurhemsföreningens styrelse men fortsätter Ditt arbete i Husi Djurhemsföreningens styrelse.
katten Västerås där vi vet att Du lägger
ner ett gediget arbete.
Eivor Karis
Det är med glädje som vi nu knyter Rolf
Westerlund till Djurhemsföreningens
styrelse. Rolf bor i Malmö och där ingår
han i styrelsen för Djurens Vänners Stiftelse.
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Djurhemsföreningens styrelse vill önska
Dig lycka till i Ditt fortsatta arbete för
övergivna djur.
För Djurhemsföreningens styrelse gm.
Eivor Karis

DJURHEMSFÖRENINGEN
Rökerigatan 19 121 62 Johanneshov
Tel: 08-673 35 11
E-post:info@djurskyddet.se
Hemsida:www.djurhem.se
Postgiro 450 36 86-0
Bankgiro 5302-6365

Säg inte nej!
När någon blir tillfrågad om de vill ingå i en
styrelse brukar de flesta värja sig. Tidsbrist
och okunnighet är de vanligaste argumenten.
Det gäller då för valberedningen att räkna upp
allt som man får i gengäld i samband med
styrelsearbete.
Du kommer in i en gemenskap som stimulerar och engagerar. Du känner
dig bekväm med dina styrelsekamrater och märker att du utifrån dina
värderingar kan göra din röst hörd. Efter en tid känner du att du får uppskattning och att dina synpunkter respekteras och länkas in i besluten.
Under mandatperioden känner du att du växer med uppgiften och att ditt
engagemang ger dig bekräftelse på att du är värdefull.
Så därför, säg inte nej till en plats i styrelsen. Tacka och ta emot de uppgifter som nu ligger framför dig! Din lön för detta är din egen tillfredsställelse med att du ger och får så mycket tillbaka i ditt arbete
inom styrelsen.
För Djurhemsföreningen
Eivor Karis
Vice ordförande
Visdomsord:
Uppriktighet är att inte säga allt man menar men att mena allt man säger.
(Hypolite Livry)

Djurhemsföreningens läsare
tillönskas en skön sommar och höst
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§ 7. Till Djurhemsföreningen kan anslutas djurhem som förbinder sig att följa Djurhemsföreningens riktlinjer. Djurhemsföreningens styrelse beslutar om anslutning
respektive uteslutning. En anslutningsavgift av 500 kronor inbetalas till Djurhemsföreningen. Djurhem äger ej rätt att föra ekonomisk talan mot Djurhemsföreningen.
§ 8. Förslag till stadgeändringar skall vara utsända med kallelse och beslutas av
representantskapet med 2/3 majoritet.
§ 9. Beslut rörande föreningens upphörande fattas av representantskapet efter det att
frågan offentliggjorts på kallelse. Beslut om upplösning skall fattas med 2/3 majoritet. Djurhemsföreningens styrelse beslutar om hur de befintliga tillgångarna, i samband med föreningens upplösning, skall fördelas ut till de anslutna djurhemmen.

Med sorg tar vi emot meddelandet från Malmö att
Britt Lindström har avlidit efter en lång tids sjukdom.
Britt var under sina krafts dagar en färgstark förkämpe för de utsatta djuren. Hon
tillsammans med maken Bertil var det radarpar som vigde sitt liv åt kampen för ett
mer humant samhälle där allt levande hade ett värde. För de hemlösa katterna byggde
man ett stort djurhem på den gård i Aggarp som man fått som arv.
I Djurhemsföreningen hade hon en självklar plats i representantskapet där hon genom sin oräddhet och integritet utgjorde ett starkt stöd. Jag träffade henne på ett
representantskapsmöte för några år sedan – då hon med liv och lust talad om händelser bakåt i tiden, och ofta förlorade sig i detaljer, medan Bertil kärleksfullt förde
henne tillbaka till mötets agenda.
Våra tankar går nu till Bertil
som måste kämpa vidare ensam
på den inslagna kursen.
Bilden visar Bertil och Britt vid den
vackra djurkyrkogården som ligger i
anslutning till djurhemmet i Aggarp.

Anders Jarkiewicz
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Dessa stadgar är antagna på representantskapsmötet 16 mars 2011.

STADGAR FÖR DJURHEMSFÖRENINGEN
§ 1 Djurhemsföreningen är en ideell intresse- och stödorganisation för seriöst arbetande djurhem med uppgift att ta hand om övergivna smådjur. Djurhemsföreningen
verkar för att djurhemmen har en god standard och att djurens ställning i samhället
stärks.
§ 2 Djurhemsföreningen utgörs av till denna anslutna djurskyddsorganisationer och
andra intressenter inom föreningens verksamhetsområde.
§ 3. Djurhemsföreningen leds av ett representantskap som består av stödjande organisationer. Varje organisation äger rätt att i representantskapet representeras av en
delegat. Anslutna djurhem äger rätt att representeras i representantskapet av 3 delegater, vilka utses vid de årliga utbildningsdagarna tillika med en valberedning om 3
personer varav en är sammankallande.
Ordförande och kassör i Djurhemsföreningen utses av Djurhemsföreningens styrelse för en mandattid om två år. Ordförande i Djurhemsföreningen är tillika ordförande i Djurhemsföreningens styrelse.
Representantskapet sammanträder minst en gång årligen. Ordinarie sammanträde
skall avhållas i mars om inte annat beslutas. Representantskapet är beslutsmässigt
om minst hälften av delegaterna är närvarande. Kallelse till representantskapsmöte
skall vara delegaterna tillhanda 2 veckor före mötet. Fråga om ansvarsfrihet skall
behandlas av representantskapet.
§ 4. Djurhemsföreningens representantskap utser en styrelse som består av högst 9
personer inkl. 2 suppleanter förutom ordföranden. Mandattid för styrelseledamot är
två år. Mandatperioden inom styrelsen fördelas så att 1/2 av styrelseplatserna kan
nyväljas årligen. Kommersiella sponsorer äger ej rätt till styrelseplats.
§ 5. Beslut rörande verksamheten under löpande år fattas av styrelsen. Styrelsen kan
utse arbetsgrupper med särskilda arbetsuppgifter inom föreningens verksamhetsområde.
§ 6. Djurhemsföreningens ekonomi, löpande räkenskaper och den administration
som är kopplad till ekonomin handhas av Djurhemsföreningens kassör. Styrelseordförande och vice ordförande har mandat att effektuera de transaktioner som rör föreningens ekonomi när kassören är indisponibel. Räkenskaperna revideras av revisorer. Beslut att teckna Djurhemsföreningens firma fattas av styrelsen vid konstituerande sammanträde för ett år i sänder.
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En läsvärd artikel som belyser problemen.
En dam med namn Eva Olsson från Skurup kontaktade
mig för några veckor sedan och berättade om sina ansträngningar att komma till rätta med problemet hemlösa katter.
Hon drogs in i problemställningen i samband med att
en av hennes grannar, en dam 73 år och sjuklig, hittade
en förvildad hona med ungar. Här gör Eva samma upptäckt som många av oss redan gjort, samhället har ingen
beredskap och de ideella satsningarna räcker inte till
– det är fullt på djurhemmen!
Väl medveten om detta, viker hon inte ner sig utan kontaktar myndigheter och tjänstemän på alla nivåer, men också de som håller i pengarna – politikerna. Och hon får
svar. Själve lantbruksministern Eskil Erlandsson svarar och låter meddela att man
utreder ”vilka åtgärder som behöver vidtas för att komma till rätta med problemet
med övergivna och förvildade djur. ” Och vidare; ”Katten är ett särskilt utsatt djur i
dessa sammanhang,”
Eva ger också oss som befinner oss inom djurskyddssfären en råsop; Varför kan ni
inte bortse från alla era motsättningar vad det gäller medlen att nå era mål, och i
stället samarbetar för att nå målet!? Hon hade också kommit fram till att lagen om
ID-märkningen visserligen var en viktig åtgärd, men att den inte på något sätt löser
problemet. Vad spelar det för roll om en katthona är ID-märkt när hon springer runt
ivrigt letande efter en hane att bi befruktad av?
Jag tror att Eva har tagit fasta på ett inslag som vi alla har förbisett när vi har talat om
att få ned antalet hemlösa katter. ID-märkningen ger oss ett verktyg när det gäller att
lagsöka personer som inte tar sitt ansvar – men kastreringen gör att vi stoppar den
fortsatta ökningen av antalet oönskade katter. Inga okastrerade katter får vistas fritt
utomhus – de måste vara kopplade så att ägaren kan ha ständig uppsikt över deras
görande och låtande! Det är en kampanj som vi bör köra igång å det snaraste!
Avslutningsvis kan vi glädja oss åt att Svenska Kennelklubben förbundit sig att sponsra
Djurhemsföreningen med ca 500 000 SEK per år i tre års tid – mot att de anslutna
djurhemmen går in som under terminaler till SKK´s kattregister och registrerar katterna on line i deras databas. Tack SKK!
Inte fullt lika roligt är att Djurskyddet Sverige som en gång var initiativtagare till
DHF och har varit huvudsponsor till oss under mer än 20 år – nu meddelat att man
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från och med 2012 inte längre kommer att stödja DHF ekonomiskt. Om de inte
ändrar sitt obegripliga beslut, så innebär det att vi får söka en annan huvudsponsor
inom djurskyddssektorn som axlar Djurskyddet Sveriges fallna mantel.
Är ni också medlemmar i Djurskyddet Sverige, så kan det var läge nu att framföra
ert missnöje med deras beslut. Tydligen skall allt djurskydd nu bedrivas i teorin,
genom att försöka påverka politiker att ta etiska ställningstaganden och ändra lagar
– något som är bra på lång sikt – medan det praktiska djurskyddet som sker här och
nu och som riktar sig till djur som lider dag kan negligeras. Och visst det är ett
arbetskrävande och kostsamt arbete som djurhemmen bedriver och det kräver att
många i föreningen engageras och ställer upp – men det leder också till livaktiga
och verksamma föreningar och ett gott samvete över ett väl utfört arbete för dem
som deltar.
Fortsätt med ert goda arbete!
Anders Jarkiewicz

Ulrika Dahlberg har här nedan sammanställt utbildningsdagarna i Göteborg. Hon har med sin artikel i ord och bild redogjort för de program som
bjöds deltagarna. E.K.

I

Djurhemsföreningens utbildningsdagar
10-11 september 2010

år var det Göteborg, ”Sveriges framsida”, som stod på tur. Jag har tänkt en del på
uttrycket ”Sveriges framsida” och varifrån det kommer. Beror det på hur och var
man står, jag menar om man har näsan riktad västerut så blir det ju framsidan. Står
man tvärtom dvs. vänd mot öst, då blir ju det som tidigare var baksidan framsidan.
Nåväl, hur man än vänder och vrider. Det sägs att anledningen till att Göteborg
kallas för framsidan är dess geografiska läge med sina direktförbindelser till de stora
internationella sjöfartslederna. Uttrycket sägs också vara en pik mot vad en del uppfattar som ett egennyttigt centralstyre.
Historien berättar i alla fall att den första staden vid Göta älvs mynning som officiellt fick namnet Göteborg anlades på Hisingen mitt emot gamla Älvsborg av Karl
IX, men den brändes av danskarna. Det Göteborg som vi känner till idag anlades på
initiativ av Gustav II Adolf och fick sina stadsprivilegier 1621. Med anledning av
hur Göteborg såg ut med sina kanaler och raka gator kallades staden av holländarna
under en lång tid för ”Nya Amsterdam”. På 1800-talet industrialiserades Göteborg
till stor del av inflyttade engelsmän och då föddes smeknamnet ”Lilla London”. Det
används än idag, men ett mera allmänt och välkänt uttryck är ju ”Götet”.
4
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Vad man nu än väljer att kalla denna vackra stad, och oavsett om det var första
gången för någon eller ett kärt återseende, Göteborg är och förblir en mycket, mycket
trevlig bekantskap.

u

bildningsdagarna hölls på Hotell Panorama och inleddes fredag dag efter en
god lunch. Deltagarna, representanter från 17 djurhem, hälsades välkomna av Djurhemsföreningens ordförande Anders Jarkiewicz och vår värd Göteborgs Djurskyddsförening representerad av Christina Lind. Djurhemsföreningens styrelse presenterades därefter av vår vice ordförande Eivor Karis och sedan drog vi igång.
Ulf Uddman från Svenska Kennelklubben (SKK) presenterade förslaget om samarbete mellan SKK och Djurhemsföreningen (DHF). Ett samarbete som kan rendera i en ansenlig summa pengar till DHF, pengar som i sin tur kan
fördelas ut till våra medlemsföreningar. Mer om avtalet,
som undertecknades 2010-12-07, kan man läsa om i det
Här inne konfererade vi
här numret av Djurhemsnytt.
Monica Henriksson, leg. Djursjukskötare höll ett intressant föredrag om kattens beteende.

OBS!

OBS!

OBS!

N

ästa punkt var ett studiebesök på djurhemmet Kullbäckstorp där vi i mindre grupper ledsagades runt i lokalerna. Vilka fina ytor, det är inte utan att man blir lite avis!!
Vi bjöds på varma och kalla drycker och diverse bakverk
som smakade mycket gott, nästan lite för gott. Speciellt
för oss som redan då borde ha tänkt på beach 2011.

Glöm inte att planera
för utbildningsdagarna som går av stapeln
i Malmö den 9 och 10 september 2011.

Kryssa för i almanackan!!!
VÄLKOMMEN
hälsar Djurhemsföreningen!

Monica Henriksson

Djurhemmet
Kullbäckstorp

Susanne André
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F

redagen avslutades med en mycket god middag. Överhuvudtaget var maten som
serverades under de två dagarna ypperlig, och visst bör man äta fisk när man besöker västkusten - skam vore det väl annars.

D

ag två inleddes lördag morgon strax efter frukost med val av representantskap
och valberedning. För er som bara var fysiskt närvarande och övriga icke närvarande presenteras härmed dessa lyckligt valda.
Valberedning; Annelie Daging (sammankallande), Linköpings Djurskyddsförening,
Rolf Vesterlund, Stiftelsen Djurens Vänner Malmö samt Kristina Gustavsson, Djurskyddet Kristinehamn.
Representantskap; Susanne André och Monica Jonasson, Göteborgs Djurskyddsförening samt Stefan Pettersson, Djurskyddet Västerås Huskatten.

E

fter denna kraftmätning gick ordet vidare till veterinär Annika Schenk Sundström som redogjorde för vilka hiskeliga sjukdomar en katt kan drabbas av samt hur
oerhört viktigt det är att vi har OCH sköter karantänen på våra djurhem. Vi kan inte
förhindra allt, men en skärpning lite till mans är nog inte helt fel, vi vill ju alla att
våra skyddslingar ska få vara friska och ha det bra.
Åsa Rydén berättade, ur en djurskyddsinspektörs synvinkel, hur ett djurhem ska se
ut enligt den lagstiftning som finns.
Vi fick också en inblick i hur det går till att rädda
oljeskadade fåglar av Tommy Järås från Göteborgs
Ornitologiska Förening.

U

tbildningsdagarna avslutades med lunch innan
det var dags för hemfärd. Summa summarum, en
mycket väl planerad tillställning och ett stort tack
till Göteborgs Djurskyddsförening för ett föredömligt värdskap. Tack också till Christina Lind för ett
gediget arbete. Stafettpinnen lämnades sedan vidare
till Stiftelsen Djurens Vänner i Malmö.

ICA MAXI Hälla är den största stormarknaden i Västerås. För något år sedan var de
landets största stormarknad. Vi såg det genast som en stor ära att de hade tänkt på
oss.
Vi hade ett möte med Lars-Erik och Lennart på katthemmet, där de bl a föreslog att
vi skulle stå med information om vår verksamhet, sälja vår kalender och våra julkort, en lördag och söndag på ICA MAXI Hälla. De skulle sätta en box utanför
kassorna, där kunderna kunde skänka kattmat mm till oss. Dessutom skulle de skänka
oss 100:- för varje kalender vi sålde! Så oerhört generöst!
Den 30 + 31/10 var det så dags. Oj, vilken braksuccé! På dessa två dagar sålde vi
ungefär hälften så många kalendrar vi säljer normalt på flera månader! Vi sålde
massor av våra egna julkort och boxen med kattmat mm utanför kassorna blev full
väldigt snabbt och fick tömmas ”stup-i-ett”. Lars-Erik berättade, flera gånger, om
oss i högtalarna. Det var en jämn ström av kunder hela tiden. Många människor kom
och pratade med oss, både medlemmar och ännu icke medlemmar.
Under mina dryga tio år som föreståndare på katthemmet var dessa två dagar nog de
trevligaste och mest ”givande” dagarna. ”Givande” på många sätt – rent ekonomiskt, men även givande på det sättet att vi fick träffa så många trevliga, givmilda
människor. I vår bransch behöver vi ibland få träffa dessa underbara människor.
Man behöver bli påmind om att det faktiskt finns andra människor än djurplågare!

Vårt samarbete med ICA MAXI Hälla kommer att fortsätta. Planerna är nu att vi
skall stå med info, sälja kalendrar och julkort någon dag närmare jul. Det ser vi fram
emot.
Tommy Järås

Bakom kameran
Marie Gunnarsson
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I slutet av september kontaktades jag av Lars-Erik Andersson på ICA MAXI Hälla.
De har sponsrat idrottsföreningar mm tidigare men hade nu funderat på att förändra/
utöka inriktningen på sin sponsring. Eftersom Lars-Erik köpt katt från oss för några
år sedan så föreslog han oss. Lennart Holmgren, chef för ICA MAXI Hälla, tyckte
det lät som en bra idé.

Idag talade jag med Lars-Erik och han berättade att de fått väldigt många positiva
reaktioner från sina kunder på detta. Inte bara vi alltså, utan också de, har haft stort
utbyte av dessa dagar.

Vi ses i september!!
Vid tangentbordet
Ulrika Dahlberg

Hälladagarna

Kanske ett tips till andra katthem? Kontakta er stormarknad och berätta vad ICA
MAXI Hälla i Västerås gjort. De vill väl inte vara sämre?
Marita Åberg
Djurskyddet Västerås Huskatten
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Anders Jarkiewicz DHF

Ulf Uddman SKK

Avtalet mellan Djurhemsföreningen (DHF)
och Svenska Kennelklubben (SKK)
skrevs under 2010-12-07. Det innebär i korthet att…

Djurhemsföreningens verksamhetsberättelse för 2010
Föreningen utgörs av ett representantskap som för närvarande består av
följande personer och organisationer:
Djurskyddsorganisationer:
Djurskyddet Sverige, Gabrielle Rosendahl
Föreningen Djurens Vänners Riksorganisation, ordförande Britt Lindström
Utbildnings- och intresseorganisationer:
Svenska Blå Stjärnan, generalsekreterare Kristin Sundström

Katter som har omhändertagits av
djurhem som är medlemmar i DHF
och som ID-märks får registreringen
via SKK utan kostnad.

Valberedning:
Kim Lindbom Carlsson, Enköping
Ann Mohl, Vaxholm
Christer Luthman, Eskilstuna

SKK kommer under 2011 att utveckla
en teknisk lösning som innebär att
registreringen av katthemmet som
ägare sker av katthemmet självt via en
internetuppkoppling och inloggning.
När katten omplaceras till ett nytt hem
så informeras SKK om den nya
ägarenoch gör då en slutlig ägarregistrering av den ID-märkta katten.
Denna registrering sker med 50 % rabatt på SKK’s ordinarie pris. Djurhemmet kan
förslagsvis baka in avgiften för registreringen i det totala priset för katten.
DHF’s medlemmar erhåller kostnadsfritt en DVD med skötselråd, som kan skickas
med den omplacerade katten, upp till ett antal av 3 000 DVD/år. Respektive djurhem rekvirerar därefter dessa direkt från SKK.

Suppleanter:
Linda Salomonsson
Gabrielle Rosendahl
Adjungerade:
Eva Norberg, Djurskyddet Sverige
från september 2010

Sponsorer:
Djurskyddet Sverige
Djurens Vänners Riksförbund
Enskilda givare

Sekretariat:
Åsa Hedberg

Representantskapet:
Djurens Vänner Annica Sjögren
Blå Stjärnan
Kristin Sundström
Agria
Pekka Ohlsson
Linköping
Anneli Daging
Köping
Kristina Sidén
Gävle
Svesse Svensson

Webansvarig:
Stefan Pettersson
Styrelsemöten
Under 2010 har Djurhemsföreningens styrelse haft 5
protokollförda sammanträden.

För alla katter, inte bara djurhemskatter, som registreras hos SKK avsätts 10 kr/
betald ID-märkt katt som ett bidrag till DHF. Ett bidrag att användas av DHF och
dess medlemmar för arbetet med att sprida kunskap om ID-märkning av katt, samt
andra aktiviteter som DHF’s styrelse anser vara till kattens bästa.

Styrelsens sammansättning under verksamhetsåret:
Anders Jarkiewicz, ordförande
Christina Lind, sekreterare
Eivor Karis, vice ordförande och redaktör för Djurhemsnytt

Vid kameran och tangentbordet
Ulrika Dahlberg

Ledamöter:
Johnny Strömberg
Ulrika Dahlberg
Marie Gunnarsson
Marita Åberg
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Anslutning av djurhem
Enskilda djurhem kan anslutas till Djurhemsföreningen. Anslutningsavgiften är från
och med år 2007 är 500 SEK och medför möjlighet att ansöka om ekonomiska
bidrag. Under verksamhetsåret 2010 har inget djurhem anslutits. Dock har samtal
förts med djurhem i Bollnäs, Nynäshamn och Halmstad. Då dessa är nystartade och
ännu inte fått den struktur som krävs för att långsiktigt överleva de första kärva
åren, får de stå på tillväxt och vi kommer att stödja deras ansträngningar med råd
och dåd.

Avförda djurhem
Djuromsorgen Bollnäs har ingen verksamhet och har därför avförts under år 2010.

Vad gör Djurhemsföreningen?
Ändamålsparagrafen för DHF säger ”⁄1 Djurhemsföreningen är en ideell intresseoch stödorganisation för seriöst arbetande djurhem med uppgift att ta hand om
övergivna smådjur. Djurhemsföreningen verkar för att djurhemmen har en god standard och att djurens ställning i samhället stärks.”
Detta innebär inte bara att DHF skall skänka bidrag till anslutna djurhem; utan att
främst verka för att djurhemmen har en god standard och att djurens ställning i
samhället stärks.
Hur gör vi det?
Genom att; besöka djurhemmen, vägleda dem i hur de åtgärdar brister, undvikeronödiga smittorisker, förklarar vilka steg som behöver tas, från ax till limpa, när ett
djurhem skall startas. Vi hjälper dem med att leeva upp till myndighetens krav
pådokumenteringoch rapportering. Hållakontakten med myndigheten vad gäller nya
regler och tillämpningar och att erbjuda stöd och vägledning vid akuta behov av
hjälp. Att erbjuda utbildning av djurhemmens personal och ledning. Söker nya
sponsorer och rapporterar till befintliga.

Nyanlända djur ska hållas i karantänsavdelning och vara helt avskilda från övriga
djur i djurhemmet. Vistelsens längd i karantän ska vara i minst 2 veckor. Om
det redan finns djur i karantänsavdelningen ska det senast anlända djuret vara
avgörande för alla övriga i fråga om beräkning av karantänsvistelsens längd.
Alla djur ska snarast efter ankomst ges aktuella vaccinationer enligt gällande
rekommendationer.
Katt ska kastreras och identitesmärkas före omplacerandet eller beroende på ålder
snarast möjligt.
Burarna i karantänsavdelningen ska desinficeras mellan varje djur. Sjuka djur ska
behandlas efter veterinärs råd. Djurhemmet ska inte långtidsbehandla kroniskt sjuka djur.
Inget djur bör stanna på djurhemmet längre än 3 månader. Djuret bör inom denna
tid omplaceras.
Hund ska rastas genom promenader minst 3 gånger per dag, och med hänsyn till
hundens ålder och behov.
Katt ska om möjligt erbjudas utevistelse i rastgård. Rastgårdarna ska vara utformade enligt gällande regler och bestämmelser.
Tillsyn ska ske minst 2 gånger per dag.
Omplacering av djur från djurhemmet ska regleras via ett skriftligt avtal mellan
djurhemmet och den nya ägaren.

Utbildningsdagarna i Göteborg 10-11 september 2010
Intresset för de sedvanliga utbildningsdagarna var stort och ett 50-tal personer från
djurhem i hela Sverige deltog. De frågor som tilldrog sig det största intresset var Kattens
beteende,smittsamma sjukdomar, karantän och hur ett djurhem skall se ut enligt djurskyddskontrollanten. Föreläsningarna framfördes av erfarna och besjälade föreläsare som
gav deltagarna rika tillfällen att delta med frågor och synpunkter. Representanterna för
Svenska Kennelklubben redovisade hur ett kommande samarbete mellan DHF och SKK
kommer att leda till snabb åtkomst till data i den databas som SKK förfogar över. Detta
samarbete skulle inte enbart stärka arbetet med att ID-märka allt fler katter, dets kulle också
8

Hemlösa, ägarlösa djur behöver hem
Du hjälper dem genom oss
Postgiro: 4503686-0 Bankgiro: 5302-6365
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Exempel på förvaringsutrymme för katt.
I förvaringsutrymmen för katter så ska det finnas en liggplats som är upphöjd från
marken. Om katten vistas i en rastgård ska den antingen ha tillgång till ett
inomhusutrymme i anslutning till rastgården eller en koja som skyddar mot
väder och vind.
Rastgårdar samt andra utrymmen där katterna ständigt lever ska vara minst 6
kvadratmeter. Ytan ska vara minst 2 kvadratmeter per katt. Takhöjden ska
vara minst 1,9 meter. Rastgårdar får gärna vara större men aldrig mindre än
dessa mått.
Boxar för katter vid kattpensionat, avelsbox för katthona med ungar och annan
tillfällig förvaring ska ha en yta på minst 1,5 kvadratmeter. Den minsta sidan
ska vara minst 1,2 meter och takhöjden minst 1,9 meter.
Om flera katter vistas i boxen ska varje katt kunna röra sig på minst 0,7 kvadratmeter. Boxarna får gärna vara större men aldrig mindre än dessa mått. Hona
med ungar räknas som två katter. Katter får inte förvaras i den här typen av
box mer än tre månader.
Burar: Katter får inte förvaras i burar annat än vid transporter och i samband med
utställningar och tävlingar. Buren ska vara minst 0,5 meter lång, 0,3 meter
bred och 0,35 meter hög.
Djurens normala behov ska tillfredställas. Hög hygienisk standard ska eftersträvas.
Burarna och övriga utrymmen ska vara så beskaffade att de lätt kan rengöras och
desinficeras. Släta ytor ska eftersträvas, såsom slät plast, metall eller målade
ytor. För desinfektionen ska desinfektionsmedel användas.
Tillgång till kallt och varmt rinnande vatten samt avlopp ska finnas i lokalerna.

Skötsel
Alla djur ska vid ankomsten inspekteras av djurhemmets personal. Vid tecken på
ohälsa ska djuret snarast undersökas av veterinär.
En journal för varje intaget djur på djurhemmet med uppgift om djurslag, kön,
vikt, hälsostatus, historia, vidtagna åtgärder, uppgifter om använt medel vid
medicinska behandlingar ska föras.
Om en eventuell intressent finns av djuret det noteras både i djurets journal och
vid/utanför djurets ”boplats” (bur/rum), så att inga missförstånd kan uppstå.
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stärka ekonomin i DHF som förutspås få 500.000 årligen under en treårsperiod.Trots regn
bjöd besöket på Kullabäckstorps djurhem deltagarna på många och trevliga upplevelser i
kontakten med alla hundar, katter och den trevliga personal som arbetar på förläggningen.
Därutöver behandlades frågor om hur ideella föreningar fungerar och hur ansvaret fördelas
mellan förening och dess styrelse. Andra frågor som behandlades var ekonomi och budget.
Följande val genomfördes:
Valberedningen; Anneli Daging, Rolf Westerlund och Kristina Gustafsson.
Representantskapet; Susanne André, Stefan Persson, Monica Johanson.
Djurhemsnytt
Ett nummerav Djurhemsnytt har utkommit. Som tidigare år har Eivor Karis varit ansvarig
utgivare. Införda artiklar som speglat Djurhemsföreningens verksamhet, presentation av samtliga anslutna djurhem samt riktlinjer och stadgar har visat sig ha stort intresse hos läsarna
och även hos eventuella sponsorer och givare som lätt kan följa upp vår verksamhet.
Hemsida
Under vår nye webbmaster Stean Pettersson har föreningens hemsida http://www.djurhem.se
fått ett nytt utseende och nya funktioner. Målsättningen är att den skall genomgå en uppgradering varje vecka så att allt väsentlig information skall kunna hämtas från hemsidan.
Huvudsponsorer, enskilda givare, kansli- och djurhemspersonal
Vi i styrelsen vill tacka alla givare, små som stora, för det stöd som ni lämnat djurhemmen
och Djurhemsföreningen under det gågna året.
Tack Djurskyddet Sverige, vår huvudsponsor, för den generösa gåvan som i huvudsak finansierat vår verksamhet under året. Tack också Djurenas Vänner som återigen lämnat ett generöst bidrag. Vi har fått del av de gåvor och testamenten som enskilda givare skänkt till
Djurskyddet Sverige och som vi i vår tur fördelat till lämpliga djurhem. Vi har därför gemensamt kunnat genomföra det uppdrag som givarna till djurskydd tänkt sig.
Varmt tack till Djurskyddet Sveriges kanslipersonal och redaktör för ert alltid lika tjänstvilliga och trevliga bemötande.
Under det gågna året har kontakterna med djurhemmen varit intensiva med telefon, besök
och inte att förglömma, utbildningsdagarna. Där har vi mött sanna djurvänner som brinner
för att göra insatser för att ta hand om de övergivna djuren. Tack för er medverkan i arbetet,
ni är värdefulla skall ni veta!
Slutord
År 2010 har bjudit påbåde glada och mindre glada nyheter. Efter drygt 20 år av nära samarbete mellan Djurskyddet Sverige (tidigare SDR) och Djurhemsföreningen, där ordförande i
DS ofta varit ledamot i styrelsen för DHF lät man lakoniskt via ett mail från kansliet meddela att DS frånoch ned år 2012 inte längre avsåg lämna ekonomiskt bidrag till DHF. Detta
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bidrag på 300.000 har varit grundbulten för verksamheten och om det genomförs skulle det
rycka undan mattan för allt det arbete som föreningen bedriver. Man hänvisade till att DS
ansökt om 90-konto och att bidrag till DHF skulle kunna äventyra möjligheten för dem att få
denna intäktsmöjlighet då DHF enligt uppgift haft för höga administrativa kostnader i förhållande till omsättningen.

Onsdagen den 3 februari 2010 beslutade Djurhemsföreningens styrelse att
anta de nya och reviderade riktlinjerna. Dessa riktlinjer ska ses som ett
levande dokument som kan revideras efter behov, och vid eventuell
ändring i gällande lagstiftning.

Det hade varit klädsamt av DS styrelse, med tanke på alla år av nära och förtroendefullt
samarbete, om man kallat till ett möte med styrelsen för DHF och där lagt fram de synpunkter som framförts av Svensk insamlingskontroll och givit DHF möjlighet att inte enbart
kontrollera uppgifterna, utan att också visa varför de inte stämmer.

Riktlinjer för djurhem anslutna till Djurhemsföreningen

Verksamheten i Djurhemsföreningen omsluter cirka 500.000 årligen.Det är en relativt blygsam buget. Med en styrelse på 7+2 personer som bor utanför Stockholm och som skall mötas
ett antal
gånger per år och en omfattande besöksverksamhet på djurhemmen är detinte helt lätt att
klara kostnaderna för administrationen under 125.000 per år (25% av intäkterna).

Djurhemmet ska ledas av styrelse och ha ett etablerat samarbete med länsstyrelsen, kommunen samt polismyndigheten.

Det kan jämföras med kostnaderna för administration inom DS för år 2008. Budgeten låg då
på 4.195.000 förstyrelsens arvoden, resor, löner personal och övriga tjänster.
Det är vår förhoppning att vi får möjlighet att möta styrelsen för DS och förklara varför DS
bidrag till DHF inte äventyrar möjliheterna för DS att få rätt att använda 90-konto.
En starkt bidragande orsak till vår optimism är det avtal som teckats med Svenska Kennelklubben och som ger DHF cirka 500.000 årligen att fördela till anslutna djurhem. Budgeten
för 2011 visar på en intäkt på 1.070.000 och en kostnad för administration på cirka 126.000.
Det betyder att DHF når kraven både får 2010 och 2011.

Djurhem som vill få stöd från Djurhemsföreningen måste uppfylla vissa standardkrav för att trygga djurens hälsa och djurhemmens anseende.

Styrelse

Djurhemmet ska vidare ha en etablerad veterinärkontakt.
Djurhemmet ska ha alla nödvändiga tillstånd som krävs enligt svensk lag för att
driva verksamheten.
Djurhemmet ska följa de riktlinjer som anges i Djurskyddslagen, Djurskyddsförordningen och de föreskrifter som utfärdats med stöd av dessa.
Djurhemsföreningens representantskap och av styrelsen utsedda representanter
ska i syfte att uppnå ett förtroendefullt samarbete ha en så kontinuerlig kontakt som möjligt med ”sitt” djurhem, och vid behov och önskemål besöka
densamma.

Utrymmen

Djur skall hållas och skötas i en god djurmiljö och på ett sådant sätt att det främjar
deras hälsa och ger dem möjlighet att bete sig naturligt.
(ur 4§ Djurskyddslag 1988:534)
Att ha ett djurhem i vanlig ”hemmiljö” är inte att rekommendera på grund av
hygienbestämmelser och av praktiska skäl. Undantag för jourhem, där det
vanligtvis rör sig om ett fåtal djur och under kortare tidsperiod.
Djurhemmet ska ha särskilda utrymmen för de djurarter som djurhemmet är avsett
för. Burarna ska vara utformade så att de minst uppfyller kraven i djurskyddsbestämmelserna.
Läs mer om detta på Jordbruksverkets hemsida för information om angivna
minimimått.
”http://www.jordbruksverket.se
/amnesomraden djur.4.5abb9acc11c89b20e9e8000333.html
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Fler djur på resa i Europa
Vi märker att fler och fler tar med sig sina djur på utlandssemester. Det gäller även européer som reser med sina hundar och katter från Tyskland, Frankrike eller Nederländerna
till Sverige. DjurID.se är medlemmar i Europetnet (EPN), en internationell organisation
för identifiering av upphittade djur. Hittar man inte id-uppgifterna för ett djur man tagit
hand om i något av de svenska registren kan det vara en bra idé att söka i EPNs databas
(finns på HYPERLINK ”http://www.europetnet.se” www.europetnet.se). Under förra sommaren hittade genom att söka i Europetnet ägarna till flera djur i som var upphittade i
Sverige men som kom från andra länder.

Nyheter
I april lanserade SKK en ny webbsida, där finns en hel del information om id-märkning
och ägarregistrering. Sidorna är fortfarande under uppbyggnad, men du kan hitta dem
genom att gå in på HYPERLINK ”http://www.djurid.se”www.djurid.se. Klicka på ”för
hundägare” eller ”för kattägare”. Vill du söka efter ett uppgifter om ett upphittat djur är
det bara att klicka på ”sök katt”, eller sök hund.
I juni lämnar jag över till Helena Nyberg som blir ny chef för ägarregistret och som kommer att fortsätta utvecklingsarbetet. Vårt kunniga team på åtta tjejer som sköter den dagliga driften finns förstås kvar precis som tidigare och hjälper tillsammans med Helena
gärna till och svarar på frågor. Tveka inte att ringa oss på 08-795 30 50 eller e-post
HYPERLINK ”mailto:djurid@skk.se”djurid@skk.se om du har några frågor, funderingar
eller bra idéer!

Djurhem ansl. till DHF och DS
Djurskyddet Bollnäs-Ovanåker
Djurskyddet Eskilstuna
Djurskyddet Fiahemmet Norrköping
Djurskyddet Djurhjälpen Vaxholm
Djurskyddet Göteborg
Djurskyddet Hitta Katten Enköping
Djurskyddet Kalmar
Djurskyddet Karlstad
Djurskyddet Kattfotens Katthem
Halmstad
Djurskyddet Kristinehamn
Djurskyddet Köping Kattvännerna
Djurskyddet Linköpings
Djurskyddsför.
Djurskyddet Nyköping
Djurskyddet Oskarshamn
Djurskyddet Skaraborg
Djurskyddet Strängnäs
Djurskyddet Södertälje Katthem
Djurskyddet Västerbotten (Umeå)
Djurskyddet Västervik
Djurskyddet Västerås Huskatten

Helena Skarp

222
501
430
406
807
140
326
440
166
482
75
613
161
245
320
139
121
676
350
459

Totalt antal 7.079

Övriga anslutna djurhem
Borlänge Djurens vänner
366
Djurens Vänner Jönköping 136
Föreningen Gefle Katthem 136
Gotlands Katthem
150
Föreningen Djurens Vänner
Malmö/Aggarp
1.300
Nässjö Föreningen
Djurens Vänner
230
Lilla Holje Djurhem
Olofströms DSF
300
Stadskatten Bromma
450
Hudiksvalls Kattsamarit
206

Svenska Hundskyddsföreningen ”Hundstallet” 2.600
Öbacka Djurhem

84

Totalt antal 5.958

Ekonomiskt stöd till djurhem
Under 2010 utvisar protokoll att följande djurhem beviljats ekonomiskt stöd från
Djurhemsföreningen:
Djurhem Anslutna
Öbacka Djurhem
Djurhjälpen Vaxholm
Olofström
DS Västervik
Gefle Djurhem
Totalt
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Belopp
35 000
15 000
5 000
78 200
20 000
153 200
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Ändamål
Beslutsdatum
Karantän m.m.
17 mars
Renovering
17 mars
Kyl/frys
8 juni
Ombyggnad av lokal
7 december
Ombyggnad av lokal
7 december

Ett intressant människoöde som vår ordförande Anders Jarkiewicz
förmedlar till våra läsare. E.K.
Jag satt helt oförberedd och slötittade på en film sent en lördagskväll, när jag hoppade till i fåtöljen. Filmen handlade om en Temple Grandins liv och leverne. Hon
växte upp på 50-talet i Boston, USA där man tidigt kunde konstatera att Temple var
autistisk. Hon kunde inte som andra barn knyta an till andra människor, utan skrek
av rädsla och obehag när modern försökte krama henne. Hon kunde inte lära sig att
tala, utan kommunicerade genom skrik och våldsamma utbrott. Några nyckelpersoner
i hennes omgivning gav dock inte upp, och med hjälp av talpedagoger lyckades hon
vid 4 års ålder börja tala.
Skolåren var en pina där Tempel hela tiden var utsatt för omgivningens hån, både
från barn och oförstående vuxna. Hon reagerade hyperintensivt på ljud och andra
stimuli från omgivningen. ”Den vandrande bandspelaren” var ett av de många epitet hon fick, detta eftersom att hon repeterade uttryck och ord hon hört, medan hon
vandrade längs gatan där hon bodde. Hon upplevde omgivningen i bilder, medan
orden blev hennes andra språk.
Under skoltiden kom hon i kontakt med den omfattande hållningen av nötkreatur i
mellanvästern, och började iaktta kornas beteende när de samlades in i fållor för att
märkas och vaccineras. På den tiden var detta en för djuren plågsam och fasansfull
upplevelse där många skadades och flera dog i hanteringen. Tempel kröp på alla
fyra längs de långa boskapsfållorna och noterade noggrant varje detalj som kunde
upplevas skrämmande för djuren, en jacka eller kedja som hängde på staketet, en
vattenpuss som reflekterade solljuset i en viss vinkel, men framför allt noterade hon
att djuren alltid naturligt rörde sig motsols när de var många i trånga utrymmen. Hon
införde långa svepande kurvor i boskapsfållorna, och tog bort allt som kunde verka
skrämmande. På detta sätt kom hon att revolutionera hela boskapshanteringen och
framför allt rutinerna vid slakten.
Hon sammanfattar sina iakttagelser efter omfattande studier så här på originalspråket;
”I think using animals for food is an ethical thing to do,
but we’ve got to do it right. We’ve got to give those
animals a decent life and we’ve got to give them a
painless death. We owe the animal respect.”
Från att ha varit ett barn dömt till ett liv på ett vårdhem
är hon i dag en efterfrågad föreläsare och professor
vid Colorado State University och uppfinnare av en
”krammaskin” som används för att minska spänningarna hos hyperintensiva personer, som hon själv.
Filmen Temple Grandin kom 2010 och belönades med
5 Emmy Awards. Ingen vill missa denna fantastiska
sanna historia!
Anders Jarkiewicz
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Helena Skarp, chef för Svenska Kennelklubbens medlemsavdelning har i
sin artikel redogjort och presenterat vad DjuriD.se står för. Tack för den
informativa artikeln. Djurhemsföreningen ser ljust på framtida samarbete med Svenska Kennelklubben. E.K.

DjurID.se - SKKs ägarregister i samarbete med
Djurhemsföreningen
Vid årsskiftet inledde Djurhemsföreningen och DjurID.se- SKKs ägarregister ett samarbete. Vår förhoppning från SKKs sida är att samarbetet ska leda till att ännu fler
katter blir id-märkta och ägarregistrerade och att djurhemsföreningens medlemmar
får ekonomiska möjligheter att förbättra sin verksamhet ytterligare. Jag som skriver
dessa rader heter Helena Skarp och är chef för SKKs medlemsavdelning där DjurID.se
ingår. Jag hade förmånen att få träffa några av er i Göteborg i höstas. Det var roligt
och lärorikt att få vara med på utbildningsdagarna och träffa alla trevliga representanter från djurhemmen och lära mer om verksamheten. Ni som jobbar med djuren ”i
verkligheten” gör verkligen ett jätteviktig och bra jobb! Vi på ägarregistret gör vårt
bästa för att kunna hjälpa till med ”pappersjobbet” från vårt håll. Jag hoppas att vi
tillsammans och med de olika kunskaper vi har kommer att kunna förbättra möjligheterna för hundar och katter som kommit vilse. För er som inte var med i Göteborg,
och för er som var med och vill ha en liten uppfräschning av kunskaperna så har jag
skrivit en kort presentation om vad DjurID.se är.

Gammalt register med nytt namn
SKK grundades 1889 och har haft register över hundar lika länge. Men det var först
under senare delen av 1900-talet som man började id-märka hundar. Först kom tatuering och senare även microchipmärkning. Under 1990-talet utvecklades registret så
att även katter började registreras. I dag finns över en miljon djur i registret och ca
hundra tusen nya djur id-märks och registreras i registret varje år. 2010 fick registret
en egen logotyp och ett eget namn: DjurID.se.

Hjälper hundar och katter hem
Idag används DjurID.se i första hand för att hjälpa bortsprungna djur att komma hem
igen. Vi får dagligen samtal från allmänhet, veterinärer, djurhem och polis om upphittade id-märkta djur och det är alltid lika roligt när vi kan hjälpa ett djur som kommit vilse att komma hem. På HYPERLINK ”http://www.djurid.se” www.djurid.se
söker också många som hittat djur själva rätt på ägaren. Alla polisens Länskommunikationscentraler samt många lokala polisstationer har direkt tillgång till
alla uppgifter i registret via en särskild webbtjänst för polisen. Behöver man komma
åt kontaktuppgifter till djurägare som inte medgivit att uppgifterna får visas på internet
utanför kontorstid kan man alltså ringa till polisen och be om hjälp.
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